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Öko-est Gyukics Péterrel 

Nagy Edit 

Február 22-én, hétfőn, az Öko-esték keretein 

belül rendeztük meg „Hidak mentén a Tiszán” 

címmel Gyukics Péter fotóművész vetítéssel 

egybekötött kiállítászáró előadását. 

Rendezvényszervező munkámhoz tartozik többek 

között a közel, s távol élő festő- és fotóművészek 

alkotásainak bemutatása. Így akadtam Gyukics 

Péterre is, akinek központi témája keltette fel az 

érdeklődésemet.  

A budapesti születésű, és jelenleg is a fővárosban 

élő művész 1974 óta - 

hivatásszerűen 1984 óta 

- fotózik. 2006-tól tagja 

a Magyar Fotóművészek 

Szövetségének. A 

fotóművészet számos 

műfajában alkot, készít 

portrét, épület-és 

tárgyfotót, műszaki 

felvételeket, riportot stb. Specialitásai a 

gyógyfürdők, a gyógyszolgáltatások, 

épületrészek. 2004 óta elsősorban hidakat 

fotózott, és ebben a témában három albumot adott 

ki: Hidak Magyarországon (2005), Hidak mentén 

a Tiszán - Az eredettől a torkolatig (2007) és A 

Duna hídjai - a Fekete-erdőtől a Fekete-tengerig 

(2010) címmel. Közülük kettő: a Dunát és a Tiszát 

bemutató kötet könyvtárunkban is megtalálható. 

Az érdeklődők a közelmúltban a fotográfus 

azonos című albumából való hidas fotóit két 

kiállítóhelyünkön is megtekinthették. A közönség 

a 24 képből álló teljes anyagot a Népház Úti 

Fiókkönyvtárunkban 2015. december 4-től 2016. 

január 8-ig láthatta, a szűkebb, mindössze 9 db 

fotóból álló válogatást Fő téri Könyvtár-

Képtárunkban január 11-től február 27-ig. Öko-

esti előadásán ezekhez a fotókhoz kapcsolódó 

történetekkel, érdekességekkel szórakoztatta a 

hallgatóságot Gyukics Péter.  

Joggal kérdezhetnék, hogy vajon hogyan 

kapcsolódnak a hidak az öko-szemlélethez? A 

válasz egyszerű: amint előadónk is utalt rá, a 

hidak tájakat, embereket kapcsolnak össze. A 

fotók és az előadás segítségével ennek lehettünk 

tanúi: a helyenként gyönyörű, vadregényes, 

másutt elszomorító - hazai és szomszédos 

országbeli – tájak, és hidak bemutatásával. 

Láthattuk, hogy kapcsolódik a hídépítészet és 

azok fel(nem)újítása a természet- és 

környezetvédelem, a fenntarthatóság 

szolgálatához. Így egy rendkívül érdekes, 

tanulságos és elgondolkodtató bemutatónak 

lehettünk tanúi, amely számos ismerettel 

gazdagította közönségünket, olvasóinkat.  

 
Fotó: Nagy Ádám 
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Zöld hősök a József Attila Megyei és 

Városi Könyvtárban  

Sári Aliz Imola 

2016. március 7-én, hétfőn, a tatabányai József 

Attila Megyei és Városi Könyvtárban Dr. Erdős 

László ökológus volt a vendégünk. Azzal a céllal 

érkezett, hogy a szélesebb közönséggel is 

megismertesse a Zöld hősök című, frissen 

megjelent könyvét. 

 

Dr. Erdős László. Fotó: Nagy Ádám 

A könyv és egyben az előadás témája az volt, 

hogy összegyűjtse és bemutassa a nemzetközileg 

is elismert hírességeket, és a közismert környezet- 

természet- és állatvédőket. Maga a könyv szépen 

kidolgozott, többnyire színes fényképekkel 

illusztrált, a témakörök végén mindig található 

irodalmi, olykor internetes ajánlás is. A lapok, 

amelyre íródtak e könyv szavai, hófehérek és 

magas fényűek. Erről rögtön az juthat eszünkbe, 

hogy micsoda pazarlás! Hiszen ha ilyen jó 

minőségűre nyomtatták, akkor biztos újonnan 

előállított papírra történhetett ez meg. Csalódást 

kell, hogy okozzak, ugyanis nemcsak a nevében 

zöld a könyv, hanem az előállításában is. A 

lapokat mind újrahasznosított papírból állították 

elő, tehát napjainkban a környezetbarát papír és a 

minőség kéz a kézben járhat. Tekintettel arra, 

hogy a könyv mennyi történelmi és híres 

személyiséget sorakoztat fel, az előadáson ennél 

jóval kevesebb emberről volt szó az idő 

hiányában, ami egyúttal befogadhatóbbá tette az 

elhangzottakat a közönség számára. 

Dr. Erdős László egy jól felépített, lendületes 

előadást prezentált a közönségnek, ahol a 

kronológiát követve, megismertette a 

közönséggel a környezetvédelem – hajdani és 

jelenlegi – élharcosait. A bemutatón szó volt 

többek közt Assisi Szent Ferencről, Charles 

Darwinról, Dian Fosseyról, Jane Goodallról és 

nem utolsó sorban Arnold Schwarzeneggerről. Az 

ökológus élvezetes előadásával végig fenn tudta 

tartani a hallgatóság figyelmét és érdeklődését, és 

képekkel is illusztrálva ezeket, további meglepő 

történelmi érdekességekkel tudott szolgálni. 

Tudtuk-e azt, hogy Assisi Szent Ferenc 

olyannyira szerette az állatokat, hogy még a 

kígyót is „testvérének” tartotta? Esetleg azt, hogy 

Dian Fosseynak és Jane Goodallnak nem volt 

etológus végzettségük? Továbbá tudtunk-e arról, 

hogy Arnold Schwarzenegger kormányzóságának 

idején telepítették a legtöbb hidrogén 

töltőállomást az Egyesült Államokban? 

A prezentáció mindent összevetve nemcsak 

érdekes volt, de egyben figyelemfelkeltő és 

továbbgondolandó is. Hiszen nem a híres 

emberektől kellene elvárnunk azt, hogy tegyenek 

is valamit a Föld érdekében, hanem mi is képesek 

vagyunk – kis lépésekkel ugyan – de megfelelő 

zöld környezetet teremteni az utódaink számára. 

Ne egymásra várjunk! Cselekedjünk mi magunk! 

Mert ez az üzenet is része volt a könyvbemutató 

céljának. Az előadást támogatta a könyvet 

megjelentető Cser Kiadó. 
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Gyógyítás gyógynövényekkel – 
Könyvbemutató Pöltl Jánosnéval 

Kissné Anda Klára 

Az Öko-esték nem csak előadásokat és 

beszélgetéseket kínálnak a fenntarthatóság és az 

ökológiai gondolkodás témakörében. Nász János, 

az estek házigazdájaként ezúttal helyi szerző 

bemutatkozására adott lehetőséget 2016. január 

25-én a József Attila Megyei és Városi Könyvtár 

Központi Könyvtárában. Vendége Pöltl Jánosné 

volt. A több könyves szerző Gyógyítás 

gyógynövényekkel című könyvét itt mutatta be 

elsőként a – rossz idő ellenére – szép számú 

közönségnek. 

 

Pöltl Jánosné. Fotó: Kissné Anda Klára 

A bemutató komplett előadássá alakult a 

gyógynövények iránti érdeklődés kezdeteitől, a 

gyűjtés, feldolgozás, tárolás tudnivalóin keresztül 

a betegségek okainak sorolásáig és az egyes 

növényekkel történő gyógyításig. Az ember 

többször feleszmélt a hallottaktól, egyrészt, mert 

sok mindent magunktól is tudtunk már, most 

mégis a meglepetés erejével hatott, másrészt mert 

számtalan érdekesség hangzott el a növények 

eredetéről, használatáról. 

A tatabánya-bánhidai születésű szerzőnek már 

gyermekkorától lehetősége volt ellesni a 

természetes módszerekkel történő gyógyítás 

folyamatát, tudását családi örökségnek tekinti. A 

növényeket édesapjával gyűjtötte, több tudásra a 

kíváncsiság sarkallta, írásra pedig a tapasztalatok 

továbbadása. Az előadás során ie. 1600-ig nyúlt 

vissza, beszélt a 1937-ben végzett 

hatásvizsgálatokról és kiemelte, hogy mennyire 

háttérbe szorult ez a terület. Szinte csak most kezd 

újraéledni a népi gyógyászat, a régi bölcsességek 

iránti igény. Sajnos a gyógynövényes készlet 

mára erősen lecsökkent, míg a felhasználási terült 

igen széles: nem csak a test, hanem a lélek 

gyógyítására használják, a díszítés alapanyaga. A 

gyógyítás során használják forrázatként, 

főzetként, van szirup és tinktúra, krém és illóolaj. 

Ételbe, fürdővízbe tesszük őket, használjuk a 

hivatalos gyógyászat kiegészítéseként. 

Gyógynövénynek számít a dohány és a 

fűszernövények is. 

Mégsem egyszerű a felhasználásuk! Csak 

tudatosan, ismeretek birtokában szabad őket 

használni, számtalan szempontot kell figyelembe 

venni: mi mire jó, adott ételekkel fogyasztva vagy 

éppen diétával más a hatás? Figyelni kell az 

arányokra, arra, hogy a növény melyik részét 

használjuk fel. A több–kevesebb valamiből 

ellenkező hatást válthat ki. Nem egy 

gyógynövény drogokat is tartalmaz. A kamillának 

például harmincféle hatása ismert, a mákgubónak 

huszonöt. 

 

Legalább ennyi szempont vonatkozik a gyűjtésre 

is: tudni kell, hogy melyik védett, mikor 

tartalmazza a legtöbb hatóanyagot, ami 

időjárástól, napszaktól és évszaktól is változik. 

Felelősségteljes, nagy körültekintést igényel, 

hogy ne kiirtsuk, hanem valóban gyűjtsük. Még 

akkor is, ha éppen a gyökere gyógyít. A 

hallgatóság kapott ötleteket, hogy mit lehet 



balkonládába, cserépbe vagy éppen kertbe ültetni, 

a komolyabb termesztés parcellákon történik és 

nagy divat lett a levendulakert. 

A szerző részletesen ismertette a szárítás 

körülményeit és a tárolás lehetőségeit. Fontos 

tudni, hogy a szárított növényeket egy évig lehet 

felhasználni, hiszen ezek is elvesztik hatásukat, 

mint a gyógyszerek. Tudjuk, mégsem gondolunk 

az évszakok szerinti táplálkozásra, az ételek 

minőségére. Eszünkbe jut-e, hogy a hideg ételek 

fogyasztása pl. a szervek kihűlését okozhatja? 

Felhívta a figyelmet az életkor szerinti mozgás és 

a megfelelő öltözködés jelentőségére, a napi, havi 

ritmusra, az évszakok váltására. Akkor 

betegszünk, meg, ha a biológiai ritmusunkat 

valami megzavarja, és az is igaz, hogy a „negatív 

ember” előbb betegszik meg. 

Hallottuk, milyen jelek utalhatnak betegségre és 

milyen fontos a szervek és a vér megtisztítása 

időnként egy-egy kúrával. 

Az előadás végén a konkrét betegségek, tünetek 

kezelésére ajánlott gyógynövényeket, a 

résztvevők kérdései is többnyire erre 

vonatkoztak, és hasznos információkat kaptak az 

elkészítés arányaira, módjára vonatkozóan. A 

most jellemző megfázásos időszakra ajánlata: 

csipkebogyó, hárs, kis homoktövissel. A 

gyógynövények reneszánszukat élik, de az 

„öregek” tudása elveszett. Pöltl Jánosnéval egyet 

érthetünk abban, hogy a felelősség 

mindannyiunké, hogy hogyan örökítjük tovább 

ismereteinket, és a családon belüli impulzusok e 

szempontból meghatározóak. 

 

 

 

 

 

A rendezvényen Kissné Anda Klára fotózott 

 

  



Bányászat a szépirodalomban 

Petényi Erzsébet 

Tatabánya és elődtelepülései szorosan kötődtek a 

bányászathoz, és ez a szoros kapcsolat a település 

nevében is tükröződik. 1896 decemberében 

hozták fel az első csille szenet az Eszterházy-

aknából. A bányászat hihetetlen gyorsaságú 

fejlődése tette lehetővé a környező kolóniák 

fejlődését, az egyre több munkás idetelepülését. 

Az első csille szén kigördülése után csupán 51 év 

telt el a várossá válásig. Tatabánya várossá 

nyilvánításának 70. évfordulóját 2017. október 

10-én ünnepli.  

A város önkormányzata a 2016. december 24. és 

2017. október 10. közötti időszakot a jubileumi 

események tiszteletére Jó szerencsét! Emlékév-

vé nyilvánította.  

Az emlékévben a szervezők igyekeznek még 

jobban ráirányítani a figyelmet a város 

történetére, hagyományaira. A programok között 

szerepel az épített örökségek felújítása, 

túraútvonal kialakítása, emlékkiállítások 

szervezése, a bányászhagyományok megőrzésére 

irányuló vetélkedők, kulturális rendezvények, 

tudományos konferenciák megszervezése, 

kiadványok megjelentetése.  

2017-ben a József Attila XII. Nemzeti Vers-, 

Énekelt Vers és Prózamondó Verseny - 

kapcsolódva az emlékév kulturális eseményeihez 

- Tatabánya irodalmi életére és a bányászattal 

kapcsolatos szépirodalomra szeretné a verseny 

résztvevőinek figyelmét irányítani. A verseny 

kiírói, az Agora Nonprofit Kft., a Nemzeti 

Művelődési Intézet, a Magyar Versmondók 

Egyesülete és a Magyar Írószövetség a József 

Attila Megyei és Városi Könyvtárat kérték arra, 

hogy egy ajánló összeállításával segítse a 

versenyre felkészülőket a megfelelő alkotás 

kiválasztásában.  

Az anyag összegyűjtése kollektív munka volt. 

Több bibliográfiát, lexikont átlapoztunk, 

könyvtári katalógusokban kutattunk és köteteket 

néztünk át laponként. Az interneten is több 

szempontú keresések után jutottunk el a végleges 

listához. A bibliográfia válogatott, ajánló jellegű, 

ezért szelektálnunk kellett a megbeszélt 

szempontok alapján. Figyelembe kellett vennünk, 

hogy a verseny országos hatókörű, tehát fontos, 

hogy olyan művek is szerepeljenek, amelyek 

könnyen beszerezhetők. Amennyiben 

elektronikusan is elérhető az alkotás, ezt is 

megmutatjuk. A szerzői jogok figyelembe vétele 

miatt csak nyilvánosan elérhető anyagok 

elektronikus forrását adtuk meg. A bibliográfia fő 

részei külön tartalmazzák a verseket, a prózákat 

és a gyűjteményes köteteket pontos 

forrásmegjelöléssel.   

Az ajánló bibliográfia megtalálható honlapunkon 

itt: http://www.jamk.hu/?q=hu/node/4781 

 

 

Brém Ferenc: Bányász házaspár (bronz) 

A képek forrása:  

Bányászat a képzőművészetben Tatabányán. Szerk. Szabó 

László. Fotók: Dallos István. Kiadta a Tatabányai Bányász 

Hagyományokért Alapítvány 2003-ban. 

 

Fábián Imre: Lóvontatás (akvarell) 
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A Windows 10-ről a NetNagyi 

Klubban  

Szilassi Andrea 

Ahogy februárban megjelent cikkemben előre 

jeleztem, márciusi találkozónkra iPhone és iPad 

applikációk ajánlásával, valamint a Windows 10 

bemutatásával készültünk.  

Sajnos Niczinger Péter lebetegedése miatt az 

Apple alkalmazások bemutatását el kellett 

halasztanunk. Így viszont a Windows 10-es 

operációs rendszer bemutatására még több idő 

jutott. Az előadás és a feltett kérdések 

megválaszolása mellett egy rövid teszt kitöltésére 

is sort kerítettünk az Internet Fiesta alkalmából, 

hogy vendégeink számot adjanak a számítógépek, 

mobil eszközök és a digitális világ ismeretéről. 

Mivel a tudáspróba megoldásában mindenki jól 

szerepelt, jutalmul mindannyian kaphattak 

valamilyen ajándékot, amit az Informatikai és 

Könyvtári Szövetségnek és a Nemzeti Kulturális 

Alapnak köszönhetünk. 

 

Az idei Fiesta logója és jelmondata 

Az előadás a Windows 10 sajátosságainak 

bemutatására, valamint előnyeinek és 

hátrányainak ismertetésére épült. Ezúttal is 

készült egy digitális OneNote notesz, amelyet 

szokás szerint megosztottam az érdeklődő 

résztvevőkkel, hiszen a program ideje túlságosan 

rövid ekkora témakör teljes és alapos 

áttekintéséhez.  

Bevezetésként szeretném elmondani, hogy fél év 

telt el azóta, hogy először frissítettem az operációs 

rendszert egy gépen a legújabb Windowsra, majd 

valamivel később két másik számítógépen is 

megtettem ugyanezt. Ezek a gépek Windows 7 és 

8.1-es operációs rendszerűek voltak, és 

mindhármat használom folyamatosan. Azt 

gondolom, hogy ennyi idő és tapasztalat kell 

ahhoz, hogy megalapozott véleményünk 

lehessen. Fél év elteltével tárgyilagosabbak 

lehetünk, mivel már nem terelik el figyelmünket 

az újdonságokkal érkező látványos elemek, 

ugyanakkor elmúlt azon bosszúságok emléke is, 

amikor nem sikerült valamit azonnal megtalálni 

vagy végrehajtani a megszokott módon. 

Megfigyeltem, mely probléma általános, és 

melyek azok, amelyek specifikusan csak egy 

adott gépen jelentkeznek a hardver, a szoftverek 

és a driverek együttműködése kapcsán. 

 

A Windows 10 üdvözlőképernyője 

Általánosan megfigyelhető gondot csupán egyet 

találtam. Szerencsére ezt kijavította a Microsoft a 

2016. februárjában küldött új Windows 10 

verziónál. Ez a hiba a rendszerfrissítések 

letöltései, telepítései során mutatkozott meg. 

Ennél a verziónál ugyanis (sajnos) a frissítések 

értesítés nélkül,  kiszámíthatatlanul, 

automatikusan töltődnek le, nem lehet előrelátni 

és ütemezni a folyamatot. A probléma pedig úgy 

jelentkezett, hogy időnként programok leállása, 

vagy éppen internetkapcsolódási gondok voltak 

tapasztalhatók. Az újraindítás aztán megmutatta, 

hogy a frissítések telepítésére várt a rendszer – 

értesítés nélkül. Tapasztaltam még két hibát a 

mentésekkel és a Bluetooth (nem) működésével 

kapcsolatban, de ezek kizárólag egyetlen gépen 

voltak megfigyelhetők, és ezek megoldására 

sikerült rájönnöm.  

Mindent egybevetve véleményem szerint megéri 

az upgrade. Gyors működés jellemzi a rendszert, 

sokféle telepített és letölthető alkalmazást kap a 

felhasználó, és ezek mind a Microsoft által 

ellenőrzött, megbízható applikációk. Nem utolsó 

sorban pedig vegyük figyelembe, hogy  a 



Windows 7-re 2015. január 13-án már lejárt a 

teljes körű terméktámogatás, habár egy 

lényegesen szűkebb körű, ún. kiterjesztett 

támogatás még érkezik 2020. január 14-ig. A 

Windows 8 és 8.1-es rendszerek életciklusának 

pedig 2018. január 9-én lesz vége, itt a 

kiterjesztett támogatás 2023-ig várható.  

A Windows 10 mellett szól például az, hogy nem 

igényel komolyabb hardvert, mint ami az előző 

rendszer futtatásához elvárt volt. Például 

memórából attól függően, hogy 32 vagy 64 bites 

operációs rendszerről van szó, mindössze 1 ill. 2 

GB elegendő egy számítógéphez.  

Előny e rendszernél a kompatibilitás számítógép, 

tablet és okostelefon között – persze csak a 

Microsoft operációs rendszereit futtató 

eszközökön. Aki a rendszer sajátosságait az egyik 

eszközön megismerte, az a többin is könnyedén 

eligazodik. Sokféle program futhat egyszerre, 

habár ez nyilván a hardver teljesítményétől is 

függ. 

 

Videotutoriálok az újdonságok bemutatásáról. 
https://www.microsoft.com/hu-hu/windows/emulator 

A frissítés intelligens módon megtervezett 

folyamat volt. A frissítési segédprogram minden 

szoftvert, dokumentumot, beállítást 

automatikusan mentett, majd visszamásolt a 

helyére. Semmi sem veszett el, kivéve az a pár 

szoftver, amelyek nem kompatibilisek az új 

rendszerrel. Mindazonáltal minden szoftver 

működik Windows 10-zel, amely Windows 8.1 

alatt is használható volt.  

Jó tudni azonban, hogy szükséges egy Microsoft 

fiók a telepítéshez. Ugyanis egy létező email 

címhez / Microsoft fiókhoz kell kapcsolni 

operációs rendszerünket és Office szoftverünket. 

Ez a Microsoft fiók nemcsak Hotmail, Live, 

Outlook típusú email fiók lehet, hanem akár 

Gmail vagy Freemail fiókkal is létrehozhatunk 

egyet a www.live.com honlapon, ha nem 

szeretnénk újabb email fiókot nyitni.  

Általánosságban elmondható, hogy a fejlesztők 

támaszkodtak a felhasználói visszajelzésekből 

nyert információkra, és a kedvelt tulajdonságokat 

(pl. régi típusú Start menü) próbálták ötvözni a 

korszerű, új elemekkel, funkciókkal.  

 

Az új Start menü három az egyben. Lista, az abc betűi és 

ikonok alapján is kereshetünk benne. 

A rendszer sajátosságainak sokféle szeletére 

hívtam fel a figyelmet az előadás során, és 

megnéztünk néhány appot is. Az elhangzott és 

bemutatott dolgok közül most csupán néhány 

dologra hívnám fel a figyelmet.  

Látható, hogy a Microsoftnál nagy hangsúlyt 

fektetnek a biztonságra. Ennek több összetevőjét 

említem most. Egyrészt a felhasználó az 

(ingyenes) új operációs rendszerrel kap egy 

Windows Defender nevű alkalmazást is, amely 

komplex, valós idejű védelmet nyújt a számítógép 

és tulajdonosa számára. A vírusok, 

kémprogramok és egyéb kártevők felismerése, 

eltávolítása mellett hálózatfelügyeleti rendszert is 

működtet. Tapasztalataim szerint megbízhatóan 

működik. Persze sokan vannak, akik telepítenek 

egy másik vírusvédelmet a gépre. Ilyenkor az új 

vírusirtó kikapcsolja a Defendert.  

A biztonság másik vetülete az internetezéshez 

kapcsolódik. Az új, Edge nevet viselő 

böngészőbe nem engednek semmilyen 

bővítményt / plugint integrálni. Bizonyára azért, 

https://www.microsoft.com/hu-hu/windows/emulator
http://www.live.com/


mert a böngészők lefagyását legtöbbször 

valamelyik plugin okozza. Másrészt rosszindulatú 

bővítmények és eszköztárak egyéb kárt is 

okoznak a felhasználóknak. Az Edge böngésző 

egyébként kitűnően használható oktatáshoz, 

demonstráláshoz, mivel egy kattintás után a 

honlapra írhatunk, rajzolhatunk és színes 

kiemeléseket végezhetünk a felületen. A magyar 

nyelvű Edge hátránya ugyankkor, hogy jobb egér 

kattintás nyomán nem jelenik meg Cortana, a 

digitális asszisztens szolgáltatása, mivel 

nyelvünkre egyelőre nincs kifejlesztve. Angol és 

más világnyelveken Cortana egy adott szóhoz 

háttéranyagokat kínál, keresést végez, 

magyarázatot ad, fordítást végez, egyszóval 

valóban hasznos asszisztens. Ettől függetlenül a 

böngészőnek létezik több hasznos funkciója, én 

azonban az Internet Explorer 11-es verzióját 

preferálom, amely jobb klikkre bővebb menüt 

kínál. Nem utolsó sorban pedig szintén gyors 

böngésző, amelyhez ráadásul lehetséges 

AdBlock+ reklámblokkoló bővítményt telepíteni, 

amely számomra különösen fontos. Megjegyzem, 

az Internet Explorer el van rejtve a Windows 

Kellékek közé, de azért alapból ott van a Start 

menüben. 

 

Ez itt Cortana jele. Használata nemcsak a fenti példa 

szerint, az Edge böngészőbe integrálva lehetséges. 

Cortanával beszélgetni is lehet! Sőt mi több, parancsokat 

adhatunk számára - tevékenységünk megkönnyítésére. 

Okostelefonokon - még ha a rendszer magyar nyelvű is - 

telepíthetjük a beszédfelismerés nyelveként a Cortana 

által ismert 9 nyelv valamelyikét, majd beállítjuk a 

beszédfelismerési szolgáltatás engedélyezését, ezután 

pedig társaloghatunk vele nyelvgyakorlás, játék avagy 

kísérletezés gyanánt. Cortana tanítható is a felhasználó 

szokásai, internetes érdeklődése, ismerőseinek nevei 

alapján, de vannak mondatok, amelyeket alapból ismer. 

A biztonság harmadik összetevője a 

családbiztonság funkció. A többi tartalomszűrő 

megoldással ellentétben ez nem egyes 

böngészőkre beállítható megoldást jelent, amely 

kijátszható egy másik böngésző megnyitásával. 

Alkalmazásával megadhatunk olyan, 

gyermekekre és családtagokra vonatkozó 

biztonsági beállításokat, amelyekkel 

korlátozhatjuk internethasználatukat, a 

számítógépes játékot és az online 

kommunikációt. Blokkolhatunk tiltandó 

honlapokat, bizonyos levelezési és chat 

partnereket. Segítségével még azt is 

megszabhatjuk, hogy a gyermek a nap mely 

szakában használhassa, illetve mikor ne a 

számítógépet. Igény esetén tevékenység-

jelentésekkel vagy alkalmi betekintéssel nyomon 

követhetjük gyermekeink online életét. Fontos 

tudni azonban, hogy ez csak az érintett 

beleegyezésével történhet meg, egy emailben 

neki is engedélyeznie kell ezt. Ugyancsak fontos 

családbiztonsági szolgáltatás, hogy gyermekeink 

online vásárlását is kontroll alatt tarthatjuk. A 

Microsoft fiókunkba feltöltött pénzből 

vásárolhatnak engedélyezett dolgokat anélkül, 

hogy bankkártyánk adatait megadnánk a 

gyermeknek. (A kártyabirtokos neve, a kártya 

száma és az érvényesség lejárata ismeretében 

ugyanis bárki, bármikor tudna vásárolni az 

interneten.) Szintén a családbiztonság körébe 

tartozó, GPS-alapú szolgáltatás, hogy 

okostelefonon beállítható a családtagok 

hollétének nyomon követése, jelzések küldése. Ez 

a szolgáltatás nemcsak gyermekek, hanem idős 

hozzátartozók esetén is értékes lehet. De az 

ellopott, elvesztett telefon helyének térképen való 

megmutatása szintén hasznos szolgáltatás. 

   



Fontos tudni, hogy a Microsoft Windows 8.1 vagy 

10-es rendszerét használók világosan 

áttekinthetik és módosíthatják utólag is azokat az 

engedélyeket, amelyeket az egyes applikációk 

letöltésekor a Microsoftnak és az applikációk 

fejlesztőinek adtak a használat fejében. Így 

például megszabhatjuk, hogy kinek adunk 

engedélyt a kamera, a mikrofon vagy a GPS 

használatára, illetve mely applikációknak 

engedünk hozzáférést mappáinkhoz, 

dokumentumainkhoz. 

Végezetül a Kapcsolatok nevet viselő integrált 

személyes telefonkönyvet szeretném figyelembe 

ajánlani, mivel fölöttébb előnyös tulajdonságai 

vannak. Összegyűjti a partnerlistánkra felvett 

ismerőseinket különféle email címeik, 

telefonszámaik alapján, engedélyünkkel 

hozzáadja a Skype, Facebook, WatsUp és egyéb 

közösségi média partnereinket is. Nyilvánvaló, 

hogy egy-egy személy több helyütt is előfordul, 

vagyis sok névjegy tartozik egyetlen személyhez. 

(Különösen az email címeknél jellemző a 

személyenkénti halmozás.) Ez az alkalmazás 

megkönnyíti az áttekintést és a döntést, mivel az 

azonos személyekhez kapcsolódó különféle 

elérhetőség egyetlen névjegyhez kapcsolható. 

(Egyik ismerősöm 20 elérhetősége lett egyetlen 

névjegybe integrálva.) A betűrendes listából 

előkeresve pedig választhatunk, hogy milyen 

csatornán kívánunk kapcsolatba lépni az illetővel. 

További előny, hogy akár Windows 8.1 / 10 

rendszerű számítógépen, akár  Windows 

okostelefonon és tableten frissítjük a Kapcsolatok 

app tartalmát, a többi eszközünkön is megtaláljuk 

az új, vagy aktualizált névjegyet. 

Több olyan kérdés is felmerült a résztvevőkben, 

amelyekre idő híján nem tudtam akkor reagálni. 

Ezért, s a bőséges téma miatt fogalmazódott meg 

a gondolat, hogy a Windows 10 megismertetése is 

legyen visszatérő téma a klubrendezvényeken, 

mint ahogyan az okostelefonok, tabletek 

használata is volt korábban.
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Ismerős arc a könyvtárban – 

Könyves Szerda Endrei Judittal 

Makuvek Nóra 

Barátságos hangulatú estét tölthetett együtt a 

közönség Endrei Judittal a tatai Móricz Zsigmond 

Városi Könyvtárban március 9-én. A Magyar 

Televízió egykori bemondójára nagyon sokan 

voltak kíváncsiak, rengeteg kérdést kapott az est 

végén.  

 
Endrei Judit. Fotó: Goldschmidt Éva 

Kevesen tudják róla, hogy mielőtt a televízióhoz 

került, idegenvezetést tanult. Az utazás ma is 

szenvedélyei közé tartozik, mindig lenyűgözik 

más kultúrák, a különleges városok, a szép tájak. 

Egy véletlen folytán válogatták ki bemondói 

munkára, ezután lassan életévé vált a képernyőn 

való szereplés. 

A kilencvenes évek végén következett be a nagy 

váltás életében, amikor korábbi hivatását 

elhagyva könyvet kezdett írni. Első kötetét, az 

Anno 2000 – Ezredvégi kaleidoszkópot az 

ezredforduló ihlette. Az azóta eltelt idő alatt hat 

könyve jelent meg, melyek az egészséges 

életmóddal, valamint a nő és férfi történelmével 

foglalkoznak. 2015-ben került a boltokba 

Korhatártalanul – 50 után is aktívan című írása. 

Az utóbbi években Endrei Judit társaival 

létrehozta a szentendrei központú Kor-

határtalanul Közhasznú Egyesületet. Ennek 

keretein belül az 50 felettiek számára szerveznek 

találkozókat, előadásokat, céljuk, hogy az ország 

minél több pontján létrejöjjenek Korhatártalan 

közösségek.  

A Könyves Szerda programja hosszú 

beszélgetéssel és dedikálással zárult. Az est 

vendége annak örült a legjobban, hogy 

találkozhatott nézőivel, akikhez évtizedeken át 

ismeretlenül beszélt. 

 

Fotó: Goldschmidt Éva 
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Siker a Nagy Könyvelhagyó Hétvégén 

Dományi Zsuzsanna 

Minden eddiginél sikeresebben zárult a Nagy 

Könyvelhagyó Hétvége Tatán a résztvevők 

számának tekintetében. 2016-ban nyolcadik 

alkalommal rendezték meg országosan ezt az 

akciót, és a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 

harmadik alkalommal csatlakozott hozzá. 

 

 

A tatabányai Vértes Centerben „felejtett” könyv.  

Fotó: Kreineker Herbert. A kép forrása: 

https://www.facebook.com/veszitsel/?fref=ts 

 

A tatai könyvtárosok ezen a tavaszon is elhagytak 

jó néhány könyvet a város buszmegállóiban, 

várótermeiben, postahivatalaiban, tóparti padjain, 

de mindezt nem szórakozottságból vagy 

feledékenységből tették, hanem azért, hogy 

játékra csábítsák Tata könyvszerető lakosait. 

Hiszen a cél idén sem változott: a figyelem 

középpontjába állítani a könyvet, az olvasás 

szeretetét azáltal, hogy egyszerre több OLVASÓ 

EMBER veszítse el egy-egy kedves könyvét, 

hogy azt más megtalálhassa, elolvashassa, és 

később újra elveszíthesse. Ennek jegyében 

veszítettek el a könyvtárosok leporellót, 

mesekönyvet, ifjúsági regényt, krimit, klasszikus 

regényt, verses kötetet, szakácskönyvet és más 

ismeretterjesztő művet. 

Az akció hivatalos oldalán, a 

veszitsel.konyvtar.hu oldalon hatan jelezték, hogy 

az általunk elhagyott könyveket megtalálták. A 

megjegyzés rovatba írtakat örömmel olvastuk: 

„Remek ötlet ez a játék!”; „Váratlan meglepetés, 

örülök neki. Kár hogy nem találtam többet, 

remélem lesz több is. Várom, hogy veszítsek, és 

egyben találjak valami újat. :D”, vagy a 

legbiztatóbbat idézve: „Kicsit hosszú, de el fogom 

olvasni és aztán elveszítem” – írta egy megtaláló 

Remarque: A három bajtárs című regénye 

megtalálásakor. A legnagyobb sikernek azt 

tekintettük, hogy többen azután, hogy az általunk 

elveszített könyvet megtalálták, maguk is 

regisztráltak, és a saját könyvtárukból veszítettek 

el könyvet. Ezt pedig más meg is találta, tehát a 

láncreakció beindult!  

Az már csak hab a tortán, hogy 

nyereményjátékban is részt vehettek a játékos 

kedvű megtalálók, ha lefotózták a frissen 

megtalált könyvet, és feltöltötték a játék hivatalos 

közösségi oldalára. Jövőre még nagyobb 

részvételre számítunk, addig is jó olvasást 

kívánunk mindenkinek!  

 

Orosházán, a könyvelhagyó hétvégén készült felvétel. 

Fotó: Vigh Péter.  A kép forrása: 

https://www.facebook.com/veszitsel/?fref=ts 
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Dr. Pák Gábor orvos volt a 
vendégünk 

Csombor Erzsébet  

A Helischer József Városi Könyvtárban 2016. 

február 1-én került sor a című sorozat újabb 

rendezvényére. A Ferenczy Noémi- és Érdemes 

művész díjjal kitüntetett 

Sinkó Gyula kérdéseire a Helischer József Városi 

Könyvtár  Köztünk élnek sorozatában a 

harmadik orvos vendég, dr. Pák Gábor 

belgyógyász főorvos válaszolt a 2016. február 29-

i rendezvényen.  

 

Dr. Pák Gábor. Fotó: Nyáry Andrea 

Dorogon született, ahol 1937-től édesapja 

bányaüzemi körzeti orvosként dolgozott. Ma is 

szívesen emlékszik a régi rendelőre, amelynek 

teraszán összegyűltek az orvosok beszélgetni. 

Gyerekként nagyon élvezte, amikor apja elvitte 

valamelyik környező településre, ahová lovas 

kocsival, vagy télen szánnal ment a betegekhez. 

Pályaválasztására mégis az iskolai évek 

gyakoroltak döntő hatást.  

Dorogon a Petőfi Sándor Általános Iskolába járt, 

majd Esztergomban az I. Istvánban végezte a 

gimnáziumot. Kiváló tanárok oktattak akkor 

ezekben az iskolákban. Mata Anna irodalom- és 

latintanár, és akire szintén máig hálával gondol, 

Marton Kálmán a rendkívül szigorú fizikatanár, 

aki sokat követelt, de sokat is adott diákjainak. 

Nem véletlen, hogy az ifjú Pák Gábor harmadik 

lett a megyei fizika versenyen. A Pécsi 

Orvostudományi Egyetemre sikeresen 

felvételizett. Ott tanított akkor a méltán híres 

Szentágothai János professzor, Környey István 

professzor, idegsebész, akit a londoni Királyi 

Orvosi Társaság tagjaként, az angol királynő 

ideggyógyászai között tartottak számon. Bár a ifjú 

Pák doktornak felajánlották, hogy maradjon bent 

a klinikán, miután 1971 végén édesapja súlyos 

beteg lett, döntött: hazajön és elfoglalja a praxisát. 

A következő évben megnősült. Az apa 

gyógyulása után a Dorogi Kórházban a Zsembery 

Dezső vezette belgyógyászatra került. Ezekben az 

években szakvizsgázott belgyógyászatból, 

gasztroenterológiából és nephrológiából. 

Másodállást is vállalt, apját követve a Dorogi 

Bányász focicsapat sportorvosa lett. 

Életveszélyes sérülésre nem emlékszik, de súlyos 

lábszártörés előfordult a pályán.   

1993-ban összevonták a dorogi és az esztergomi 

kórházat. Az új törvény értelmében új igazgatókat 

választottak, előbb Sinka Ferencet, majd, miután 

ő beteg lett, Szontágh Csabát nevezték ki 

vezetőnek. Ő kérte fel, hogy legyen a helyettese. 

Szontágh Csaba főigazgatóval közösen dolgozták 

ki és valósították meg a kórház fejlesztésének 

tervét. A beruházások, a gyógyítást szolgáló új 

eszközbeszerzések Sólyom Olimpia 

főigazgatósága idején is folytatódtak. A kórház 

modernizálása a megye és a város 

együttműködésében valósult meg. A kórházak ma 

is bajban vannak, az orvosok nagy számban 

mennek külföldre. Dr. Pák Gábor megosztotta 
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hallgatóival megoldási javaslatait. Igaz, a 

rendezéshez sok-sok pénz szükséges.  

A kórház II. számú belgyógyászati osztályának 

vezetőjeként, gyakorló orvosként a gyógyító 

munkától sem szakadt el. „Nagyon szeretem a 

munkámat” – mondta. Ma már nyugdíjas, de 

néhány napot rendel Esztergomban és Dorogon. 

A betegei mindig számíthatnak rá. A fizikai 

nyavalyák gyógyítása mellett, néhány jó szóval, 

megnyugtató mondatokkal, vagy egyszerűen 

azzal, hogy türelmesen meghallgatja a pácienst, a 

lelket is gyógyítja. 

 

Sinkó Gyula, dr. Pák Gábor és Kovátsné Várady Eszter. 

Fotó: Nyáry Andrea 

Felhívta a nagyszámú közönség figyelmét a 

táplálkozás és a sport fontosságára, illetve a 

megelőzésre, a szűrésekre. Maga is ezt az utat 

járja. Szerencsésnek vallja magát, mert nem volt 

komolyabb betegsége, békében élhetett. 

Szakmájában óriási fejlődést tapasztalt meg az 

alatt az idő alatt, míg dolgozott. 

A víz az úr! − kiállítás a könyvtárban 

Kamarakiállítás nyílt a Helischer József Városi 

Könyvtárban az 1876. évi esztergomi árvíz 140 

éves évfordulója alkalmából. A kiállításon a 19. 

század két legpusztítóbb árvizét, az 1838-as, és az 

ennél alig kisebb 1876-os árvizet korabeli 

dokumentumok, fényképek, könyvek elevenítik 

fel. Látható a ma már nagy ritkaságnak számító 

Árvízi album, amelyet 1876-ban Beszédes 

Sándor készített. A Magyar Környezetvédelmi és 

Vízügyi Múzeum támogatásának köszönhetően 

megismerkedhettünk néhány mérőeszközzel is. A 

kiállítás 2016. március 19-ig volt látható. 

Vincze Gábor Péter színművész 

Csombor Erzsébet  

A Helischer József Városi Könyvtár Köztünk 

élnek sorozatának vendége 2016. március 21-én 

az esztergomi származású Vincze Gábor Péter 

színművész volt. 

 

Vincze Gábor Péter. Fotó: Nyári Andrea 

Esztergomban, művészcsaládban született. Apja a 

neves festőművész Vincze László, édesanyja több 

helyi kórusban énekelt. A muzsika végigkísérte 

gyermekkorát, hiszen két lánytestvérével együtt a 

Zeneiskola növendékei voltak; ő zongorázni és 

énekelni tanult. A főiskola gyakorló általános 

iskolájába járt, majd a Dobó Katalin Gimnázium 

matematika szakán érettségizett. Ma is név 

szerint, örömmel és szeretettel emlékszik majd 

valamennyi osztálytársára. A beszélgetőtárs, 

Sinkó Gyula szintén régi jó ismerőse, hiszen a 

kórusban együtt énekeltek ifjú éveikben.   

Az iskolai évek alatt már szerepelt színpadon. 

Különösen meghatározónak bizonyult Balassi 

Bálint Szép magyar komédia című darabjának 

színrevitele, amely után nem volt kétsége, hogy az 

opera és a színészet jelenti a jövőjét. A 

Zeneakadémián operaénekesnek tanult, majd 

elvégezte a Színház-és Filmművészeti Főiskolát 

(ma egyetem). Először Pécsre került, majd négy 

év után áthívták Miskolcra, ahol immár 27 év óta 

játszik. Nagyon jól érzi itt magát, mert talán ez az 

egyetlen színház, ahol folyamatosan mind a négy 

műfaj – opera, operett, musical, próza – műsoron 

van, és szerepelhet bennük, akár prózai, akár 

énekes színészként.  



A színházon kívül sokat szinkronizál. Kedves 

szerepe a vicces szurikáta Timon, amelynek évek 

óta ő kölcsönzi a hangját, de ezen kívül is számos 

film- és rajzfilm szinkronizálásában vett részt. 

Sok filmben játszott pl. Salma Hayekkel az 

Esmeralda című filmben. 

 

Sinkó Gyula és Vincze Gábor Péter 

Fotó: Nyári Andrea 

Vincze Gábor Péter nagyon kedves, közvetlen 

ember, aki sok mulatságos történetet mesélt a 

színpadi és azon kívüli ugratásokról, bakikról. 

Játszott együtt a nagyokkal, mint Ruttkai Éva, 

Almási Éva, Darvas Iván. A beszélgetést vetítés 

színesítette, megelevenedtek emlékezetes 

szerepei, pl. a Varázsfuvolából, a Padlásból a 

Fényév távolság stb.  

A családjáról nagy, nagy szeretettel beszélt. 

Felesége Csonka Ágnes műfordító, négy 

gyermekük van. Megható volt, amikor az est 

végén virágcsokorral köszöntötte édesanyját. 

Nagyszerű este volt sok-sok nevetéssel, amitől 

kellemesen felüdült, aki ott volt. 

 

Fotó: Nyáry Andrea 

A világhírű operaénekesnő ma is 
egyszerű embernek vallja magát  

Csombor Erzsébet 

Tokody Ilona Kossuth- és Liszt Ferenc díjas 

operaénekessel, aki a Halhatatlanok 

Társulatának is tagja, személyesen találkozhatott 

a Helischer József Városi Könyvtár közönsége 

2016. március 17-én.  

Bánhidy Vajk kérdéseire adott válaszaiból 

egyszerű, kedves személyiséget ismerhettünk 

meg. Szeged melletti tanyáról indult a pályája. 

Tápé-Kutason a tanyasi iskolában tanított az 

édesapja, aki színdarabokat írt, régészkedett és 

hegedűn is játszott. A máig meghatározó, 

alapvető értékeket a családban sajátította el. Az 

apának meghatározó szerepe van az életében, 

hiszen példaképének tekintette. Fiúsan nevelte. 

Bizonyára tőle származik az énekesnő bátor, 

vállalkozó szelleme és az egyszerűség, a 

természet és a szabadság szeretete. A szülei korán 

felismerték a tehetségét, így már négy éves 

korában színpadon szerepelt. 

 

Tokody Ilona.  

Fotó: Steindl Nóra 

Hogyan készült a szerepeire? Előbb a szöveget 

eredeti nyelven tanulta meg, majd magyarul. Így 

lett igazán az a személy, akit éppen énekelt, így 

vált ösztönössé a játéka. Bármennyiszer játszotta 

el ugyanazt a szerepet, mindig fontosnak tartotta, 

hogy előtte a korrepetitorral átismételje. Persze az 

operaszínpadon is előfordulnak bakik, például 

elfelejti az énekes a szöveget, ilyenkor bizony 

nagyon hasznos a súgó és a partner.  



A világ számos színpadán fellépett és olykor-

olykor furcsa volt a számára a közönség reakciója. 

Bécsben a Staatsoperben a közönség hangos 

ovációval, nyílt színi tapssal fejezte ki 

elismerését. Londonban viszont, ahol Jose 

Carrerasszal a Bohéméletben léptek fel, nagy 

meglepetésére a közönség az előadás alatt végig 

csendben maradt, csak a végén tört ki a hangos 

ováció és a tapsvihar. Mindig szeretettel és 

őszinte tisztelettel beszél a kollégáiról. Különösen 

szívesen emlékszik a két nagy tenorra, akikkel 

sokszor léptek fel együtt. Placido Domingo, és 

Carreras   is   szívesen   szerepeltek   vele,   mert 

kölcsönösen pozitív hatással voltak egymásra. A 

férjével együtt a Pécsi Egyetem Zeneművészeti 

Intézetében tanítanak. Ha ma egy négy éves 

kislánynak, aki operaénekes szeretne lenni, 

tanácsot kellene adnia, azt javasolná neki, hogy 

tanuljon valamilyen hangszeren, sok népdalt 

énekeljen, mozogjon rendszeresen, hallgasson 

komoly zenét.  

A közönség kérésére a beszélgetés végén a 

művésznő elénekelte az „A csitári hegyek alatt” 

című népdalt, amivel 1972-ben megnyerte a 

Kodály énekversenyt.  

 

 

 

 

Tokody Ilona énekel.  

Fotó: Steindl Nóra 

  


